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 � تکن�کنی   بقا�ئ توانائئ 
 عل� کتابچہپھیپھڑوں � بحا� � ل�ی 

 نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔ یزیاس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے انگر

 

 ہاسپڻل اتھاریٹ 

 آ����شنل تھرایپ گ��ڈ ِان -کوآرڈینڻنگ کمییٹ 

 

 

 

 پ�ش لفظ
ن �ن مرتب ک�ا �� جس کا مقصد  � دائ� ب�مار�وں منی مبتال م��ضوں � ر�نمایئ کرنا �� تا�ہ وە روز مرە   پھیپھڑوںیہ کتابچہ پ�شہ ور معالجنی

 � �گرمیوں منی 
گ

 کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی  اپ�ن  مسائل � نمڻ�ن � ل�ی اپ�ن زند�
گ

 � تکن�ک کا استعمال ک��ں۔  بقا�ئ توانایئ مع�ار زند�

 

 

 
 دائ� مسائل � شکار م��ض پھیپھڑوں � � تکن�کنی اور   بقا�ئ توانائئ 

 مندرجہ ذ�ل مسائل 
�
 :دائ� ب�مار�وں � م��ضوں کو محسوس ہو�ت ہنی  پھیپھڑوں � عموما

ور�ات کو پورا کر�ن � مشقت طلب کو محدود کر�ت ہنی اور روزانہ �  استعمال�  توانایئ افعال جو  محدود پھیپھڑوں �  .1  حوا� � �ن

۔  فعال صالح�ت رکھ�ت ہنی

دے گا یہاں تک کہ  لی�ن منی دقت کو م��د بڑھاوا  سکتا �� جو سا�سہو خوف پ�دا  ضیق النفس �ا سا�س لی�ن منی دقت � حوا� � .2

  ک� �گر�کر سک�ت ہنی کیونکہ ان �  محتا�� محسوس  ۔ م��ض رفتہ رفتہ � گا کر�ن � کوشش کر  مشقتجب م��ض تھوڑی � 

 ۔کو برداشت کر�ن � صالح�ت وقت � ساتھ بگڑیت جایت �� 

 

دگار ثابت کو دور کر�ن منی مد  ضیق النفس� تکن�ک کا استعمال   بقا�ئ توانایئ � ساتھ  حرک�اتجسماین  موزوں�س لی�ن اور م��وط طور پر سا

 گا۔  گرمیوں � نمڻ�ن � صالح�ت منی اضافہ ہو � �   روزمرە ا اپین گا اور اس � نتی�� منی م��ضوں ک  ہو 

 

 

 
 � تکن�کوں � اصول  بقا�ئ توانائئ 

وری ز�اں کو کم ک�ا جا س�۔ ا�� پانچ بن�ادی اصول ہنی  جن کو روزمرە بقا�ئ توانایئ � عق� توجیہ یہ �� کہ جسم منی آ�س�جن � غ�ی �ن

۔ ۔ ان اصولوں کا معین ان کو روزمرە عادات منی داخل کرنا ��  �گرمیوں منی سم��ا جا سکتا ��

ن ک��ں .1  اپین �گرمیوں � منص��ہ بندی اور ترجیح کا تعنی

وری � ساتھ ی  بار بھاری اور ہل� کاموں � - ۔ جب ممکن ہو تو ک� کام � غ�ی �ن   مراحلروزانہ � �گرمیوں کا ش�ڈول بنائنی

 کو ب� ختم ک��ں۔
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وع کر�ن �  -  اور ترت�ب دیں۔ کو جمع ک��ں  اوزار روزمرە � �گرمیوں � ل�ی سامان �ا  قبل�ش

 آرام ک��ں۔ قبل مناسبک� کام کو مکمل کر�ن � بعد اور ا�� کام پر جا�ن �  -

 

 استعمالکا   موافقتون اش�اء اور معا .2

ن او��ن  ،مثال نان اسڻک کچن کا سامان ،توانایئ بچا�ن � ل�ی جد�د گھ��لو برتن �ا بر�ت آالت کا استعمال - ک کنی مائ�کروو�و  ،ال�ک�ٹ

ە۔  اوون وغ�ی

�ں نکال�ت وقت  - ن  فرش � چ�ی
گ

ورت کو کم � کم کر�ن � ل�ی معاون آالت جی�  خم�د� کا   لم�� ہینڈل � ر�چرز �ا جھک�ن � �ن

 استعمال ک��ں۔

وں کو دھک�ل�ن اور � جا�ن منی مدد � ل�ی پہیوں وا� ڻرالیوں کا استعمال ک��ں۔ - ن  بھاری چ�ی

 

 رفتار .3

 نہ ک��ں۔ عجلتاور مستحکم رفتار رکھنی اور کم ،  ک� �گر� کو ختم کر�ن � ل�ی کا�ن وقت دیں -

 آرام ک��ں۔ قبلجا�ن �  ، تھک� پ�غامات سننی  بدناپ�ن  -

 

 

4.  � �  ہونٹ � سا�س ل�ا جاناسک�ی

A(  :بن�ادی تکن�ک 

۔ آہستپر گرفت رکھ آہنگ سا�س لی�ن �  �نی
گ

۔ سا�س باہر نکا اپین نا� � سا�س لنی اور منہ � سا�س � کا   باہر نکال�ن لنی

� ل�ی  باہر نکال�ن  سا�س ،ز س�کنڈ 2� ل�ی  اندر � جا�ن  سا�سً� مث ،� مقاب� منی دگنا ہونا چاہ�ی اندر � جا�ن دورانیہ سا�س 

 � اجازت دیں۔  ز س�کنڈ 6�  4

B(  � ک��ں: منی رد و بدل  پوسچر منی جا�ن � ل�ی اپ�ن جسم � رفتار اور  آہنگسا�س لی�ن 

نا۔ اڻھااو�ر کو ں  کو س�دھا کرنا �ا بازوؤ   دھڑ مثال ، سا�س لنی  اندر � طرف ہو�ئ  پھ�ال�ت اور اپ�ن سی�ن کو  پھ�ال�ن اور اپ�ن بازو 

 ۔ا جانا ماؤ �ا بازوؤں کو جسم � طرف موڑ گھً�  مث ،لنی باہر نکامخالف سمت منی چل�ت ہو�ئ سا�س 

C(  کو ہم آہنگ ک��ں:   � ل�ی جا�ن جسماین حرکات � ساتھ سا�س 

۔ جب � �گر� � خار�� حرکات � ل�ی سا�س  منی ہوں تو سا�س مشق � ت�اری خارج کر�ن � مرح� کو م��وط کرنا س�کھنی

۔ ، جب قوت بہم پہنچا ر�� ہوں تو سا�س باہر نکالنی  اندر � کر جائنی
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 پوز�شنگ اور پوسچر .5

A( �وہ ا � بچنی جو سا�س لی�ن منی رکاوٹ بن سکت پوسچر  �� ڈھباور  تھکا دی�ن وا 

ن ک��ں جن منی ط��ل  � انجام د� � ل�ی جب ب� ممکن ہو اپین �گرمیوں   - ۔ ا�� کاموں � پ���ی وقت � ل�ی  بیڻھنی

ورت ہو۔ ،کھڑ� ہو�ن   بیڻھ�ن �ا جھک�ن � �ن

 اپ�ن بازوؤں کو کند� � سطح � بہت او�ر اڻھا�ن � گ��ز ک��ں۔ -

 
B( جسم � م�کان�ات کا موزوں استعمال : 

۔ کرتا ادە توانایئ استعمال  ز� پوسچر ناقص  ،کویئ کام انجام دی�ت وقت اپ�ن جسم کو س�دھا رکھنی  - �� 

ن بوجھ کو ا�ک وقت منی دونوں بازوؤں � اور  �د� اور اپ�ن جسم � ق��ب رکھنی اڻھا�ت وقت اپ�ن بازو ساش�اء کو  - مابنی

 ۔بانڻنی 
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ن پر �ا مضبوط سطح پر اپین کہنیوں کو سہارا دی�ت ہو�ئ ا�� پوز�شن � بچنی جو آپ کو تھکا دے - �ن � شیو کرمثال  ،م�ی

 ا�سا ک��ں۔ وراند

  
  
 

 

 

 

C( موزوں پوسچر 

۔ دونوں رانوں پر ہاتھ رکھ�ت ہو�ئ اپ�ن کندھوں کو آرام دیں  .1  جھکائنی
گ

جب آرام � ل�ی بیڻھ� ہوں تو اپ�ن جسم کو تھوڑا آ�

۔ یہ  وں کو فرش پر آرام � رکھنی ۔ ا سا�س لی�ن منی سہولت فراہم کرت پردە شکم � پوسچر اور اپ�ن پ�ی �� 

۔ ورکنگ ڻیبل � اونچایئ کو مناسب کو خ�چ کرتا �� ط��ل عر� تک اپ�ن بازوؤں کو بہت اونچا کرنا توانایئ  کام � دوران  .2

۔ پوسچر سطح تک کم کر� اس   � بچنی

3.  
گ

۔ ور  کا باعث بنتا   �ا جھکنا سا�س لی�ن منی رکاوٹ خم�د� �  پوسچر اس  جا کر کنگ ڻیبل کو مناسب بلندی پر � ��

۔  بچنی

�ں  فرش .4 ن اپ�ن کولہوں اور گھڻنوں کو موڑ کر اپ�ن جسم کو س�دھا  ،وقت جھک�ن � گ��ز ک��ں۔ اڻھا�ن � پہ� اڻھا�ت � چ�ی

۔
گ

�ں اڻھا�ن منی مدد م� � ن وں کو س�دھا کر�ن � چ�ی  رکھ�ن � کوشش ک��ں۔ پھر اپ�ن پ�ی

�ں اڻھا�ت اور  .5 ن ۔� جا�ت ہو�ئ بھاری چ�ی  اپ�ن جسم � ق��ب رکھنی
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 � تکن�کوں کا اطالق ـــــ اپین د�کھ بھال � بن�ادی �گرم�اں  �ئ توانائئ بقا
 خورا�:  .1

 کو �قیین بنا�ا جا�ئ اور   پوسچر  عمدە -
گ

۔خم�د�  �ا ن�م جھکاؤ وا� پوز�شنوں � گ��ز ک�ا جا�ئ

ن  - ۔جا ا رکھ پر  وں کو ق��ب ت��ن پوز�شن پر قابل رسایئ جگہپر کہنیوں کو سہارا د�ا جانا چاہ�ی اور تمام برتنم�ی  نا چاہ�ی

ت � کھانا لطف اندوز ہو�ن � ل�ی کا�ن وقت کو �قیین بنا سکتا �� تا�ہ سا�س � قلت کو کم ک�ا جا س�۔ کم -  اور ز�ادە ک��

 

 : آرا�ش .2

۔ شیو کر�ن  ،دانت صاف کر�ن  ،چہر� � صفایئ  -  اور بالوں منی کنگ� � ل�ی واڻر ب�سن � سام�ن بیڻھنی

۔ واڻر � دوران  و آرا�شنیوں کہک -  � ب�سن � کنار� پر سہارا دینا چاہ�ی

۔ چہر� � صفایئ � دوران کب�  چاہئنی سا�س لی�ن  م��وطچھوڻا تولیہ استعمال ک�ا جانا چاہ�ی اور تولیہ کو جھاڑ�ت وقت  -

۔  نا� اور منہ ا�ک ساتھ نہ ڈھانپنی

ا استعمال ک�ا جانا چاہ�ی تا�ہ او�ر  - ک ڻوتھ برش اور اس�ت  ک�ا جا س�۔استعمال  ی اعضاء کو کم ال�ک�ٹ

  
):  موز�، پتلونلباس پہننا (�شمول او�ری لباس،  .3  اور جو�ت

 بزپ �ا تنگ لباس اور  -
گ

 پہن�ن � گ��ز ک��ں۔کو لباس   وا�ٹنوں پچھ� طرف ل�

 ا�ا جا س�۔ � بچجھک�ن  دھڑ کو باندھ�ت وقت  �س�جو�ت پہننی تا�ہ جو�ت � بغ�ی �سموں �  -

� پہن�ن  - ٹ ۔ ک�پ  اور اتار�ت وقت جہاں ممکن ہو بیڻھنی

 

 ائلڻنگ: و ڻ .4

ن لگائنی اور ڻوائلٹ منی  - ۔  ہوا � عمدە نکاسا�گزاسٹ فنی  کو �قیین بنائنی

�وں اور پھلوں کا باقاعدە استعمال آنتوں � طور پر  م��وطدوران پاخانہ سا�س � قلت کو کم کر�ن � ل�ی  - ن ۔ س�� سا�س لنی

 ت کو فروغ دے گا۔احرک

� مناسب اونچایئ کو �قیین بنا�ا   باؤلنصب ک��ں تا�ہ ڻوائلٹ کو اونچا ک��ں �ا ب�ت الخال    منی رد و بدلب�ت الخال � اونچایئ  -

 س�۔ جا 

 

 غسل:  .5

 ت�اری: 

 ہو۔ توانایئ غسل � وقت کا اہتمام ک��ں جب آپ منی قوت اور  .1
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اس � �شخ�ص � بعد  ن کو آ�س�جن استعمال ک��ں ج ہوملوگ  وەاستعمال کر�ن � بعد غسل ک��ں اور  ز �لی�ٹ ائبرونکوڈ .2

 �شاند� � گیئ ہو۔

� ت�ار  ،ک��ں مثال تول�ی   ترت�ب پ�دا ی اور � پہ� مناسب ط���ت � ت�ار  غسل .3 ٹ  ۔ہو�ن چاہئنی صابن اور ک�پ

۔تو بیڻھ جا ںبیڻھ سک�ت ہو  .4 ۔  کر نہا   �ا ڻوائلٹ پر بیڻھ ،بورڈ -باتھ ،آپ کر� ئنی ب غسل � برتنوں کو اپ�ن ق��نہا�ن اور سک�ت ہنی

۔  رکھنی

وری �� کہ لوں � ل�ی نہا�ن اور بالوں کو دھو�ن � ل�ی ب�سن استعمال کر�ن وا .5 ب�سن کو مناسب اونچایئ تک بلند ک�ا جانا  ،�ن

ورت � بچا جا س�۔  دھڑ �ا پالیت پر تا دیر زور دے کر بیڻھ�ن �چاہ�ی تا�ہ  ستعمال تکل�ف  واڻر ہی�ٹ کا ا حراریت غسل � ل�ی �ن

۔ باتھ ڻب منی نہانا ب� آرام دە اور کم توانایئ استعمال کر�ن واال  ۔ عن�  کو ختم کرتا �� �� 

 

 غسل خا�ن کا ماحول: 

ن  .1 ۔  ہوا � عمدە نکا�کر� �ا کھڑکیوں کو کھال رکھ کر باتھ روم منی   چالو ا�گزاسٹ فنی  کو �قیین بنائنی

ن ک��ں۔ پہ� ڻھنڈا پاین  بنا�ن  بہت ز�ادە پاین � بخارات �ا بھاپ .2 بھاپ � استعمال کرنا پھر گرم پاین  نا اور کر   چالو � پ���ی

۔  پ�داوار کو کم کرتا ��

 

 وقِت غسل: 

� اتار�ں اور آرام � ل�ی جسم کو بڑ� تول�ی � لپیڻنی  .1 ٹ ک��ں ا�ر نہا�ن � ل�ی  موافقت  ۔ اس وقت پاین � درجہ حرارت �پہ� ک�پ

 ۔ہو کرنا واڻر ہی�ٹ استعمال  

رفتار �  م��وط طور پر ا�کدھو�ن � ل�ی لمبا ہینڈل سپنج اور لمبا تولیہ استعمال ک��ں اور جسم کو دھو�ت وقت  کمر کو  .2

۔مثال او�ر  ،نی سا�س ل  ی حرکت � وقت سا�س اندر لنی اور نی�� � طرف جھک�ت ہو�ئ سا�س باہر نکالنی

ورت ہو تو  .3 ۔ او�ری جسم کو دھو�ن �  ،ا�ر وق�ن وق�ن � آرام � �ن اپ�ن جسم کو گرم رکھ�ن � ل�ی ا�ک بڑ� تول�ی � ڈھانپنی

۔ ،بعد   ا� آرام کر�ن � ل�ئ ا�ک بڑ� تولیہ � ڈھانپنی اور نچ� جسم کو دھو�ت ر�نی

کو سا�س    جسم کو ا�ک بڑ� تول�ی � لپ�ٹ کر پاین کو خشک ک��ں۔ آرام � ر�نی اور سا�س � قلت ،� تکم�ل � بعد   غسل .4

۔ � پہننی ٹ ورت ہو تو آرام � بعد ک�پ  � مناسب تکن�کوں � دور ک��ں۔ ا�ر �ن
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  گھ��لو کام  —� تکن�ک کا اطالق   بقا�ئ توانائئ 
ور�ات � جگہ:  .1  روز مرە � �ن

۔ -  موس� لباس اور ز�ر جامہ کو ق��ی� درازوں اور المار�وں منی رکھا جانا چاہ�ی

۔ ا�سا کر�ن � خشک کر�ن اور سلی�ت � رکھ�ن � حوا� باور�پ خا�ن � برتنوں کو  - خشک ہو�ن � ل�ی ر�ک منی رکھا جانا چاہ�ی

۔  � توانایئ بچ ر�یت ��

 

 : ا کھانا پکان .2
۔ہوا � عمدە نکا�  ا�ن � وقت باور�پ خا�ن منی کھانا پک - ن اور ر�نج ہڈ لگائنی  کو �قیین بنا�ن � ل�ی ا�ک ا�گزاسٹ فنی

�وں کو بھوننا اور مچھ� کو بھاپب�ک وقت  مث�ً  ،ا�ک � وقت منی کث�ی کاموں کو سنبھالنا کم ک��ں ،کھانا پکا�ت وقت - ن منی  س��

 آپ کو تناؤ منی ڈال دے گا۔ ا�سا کرنا ۔ پکانا 

 کا باعث بنتا ��  کو متحرک کرتا �� اور   ہال جال کر کھانا بنانا شعلوںبھوننا اور  -
گ

 ۔دھواں سا�س لی�ن منی تن�

�وں کو کاڻ�ن  مث�ً  ،ئنی ام � ل�ی بیڻھ جات�اری � ک - ن  اور کھانا پکا�ن � ل�ی بیڻھنا۔ چھ�ل�ن  ،س��

۔ -  وق�ن وق�ن � آرام � ل�ی باور�پ خا�ن � اندر �ا باہر کر� رکھنی

  
 : النڈری .3

ن اور  - ن استعمال ک��ں۔ ڈرائینگواشنگ مشنی  مشنی

� دھو�ن � ل�ی نی�� بیڻھ�ن � گ��ز ک��ں۔ جب - ٹ  ۔جائنی  ب� ممکن ہو بیڻھ ہاتھوں � ک�پ

۔ ،تو  و ا�ر النڈری بہت بھاری ہ -  بوجھ کا ا�ک حصہ ا�ک وقت منی سنبھالنی

� لڻکا�ئ جائنی تو بیڻھ جائنی اور آہستہ - ٹ ٹ  روی � جب ک�پ ا�س لی�ن � مشق  طور پر س م��وط� دوران  � لڻکا�ن عمل ک��ں۔ ک�پ

 ک��ں۔

 

 :گھر � صفائئ  .4
 طلب ک��ں۔ عاونتبھاری گھ��لو کاموں � ل�ی م -

سا�س لی�ن � دھڑ � بل جھک�ت ہو�ئ مساو�ہ طور پر ۔ جائنی  الماری � نچ� ح� کو صاف کر�ت وقت الماری � سام�ن بیڻھ -

 تکن�ک استعمال ک��ں۔

کو   سوموار ہر مثً� ، طور پر گھ��لو کام کا ش�ڈول بنائنی  مساوی�ن � ل�ی ہر روز ا�ک کام � ساتھ ااپ�ن آپ کو تھکا�ن � بچ -

ە۔نگل  ہر م ،دھالیئ کا کام ک�ا جا�ئ  ، وغ�ی ، ہر بدھ کو صفایئ کا کام ک�ا جا�ئ  کو فرش پر جھاڑو د�ا جا�ئ

 پہننی اور و�کیوم کلی�ن استعمال ک��ں۔ س�ن � ل�ی ماسکگرد و غبار جھاڑگھر منی   -
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وِن  –کا اطالق   وں� تکن�ک  بقا�ئ توانائئ   حاور تف��ــــ  خانہب�ی
وِن خا .1  نہ کھا�ن جانا: ب�ی

 طور پر  -
گ

ٹ  ط�ح � محل وق�ع (ک� ب� ،راس�ت � منص��ہ بندی ک��ںپ�ش� کر � لگ�ن وا� وقت �   ھ�اں �ا ڈھلوان) پر غور س�ی

۔۔ متعلق غور ک��ں  اپین طلب کو اپین جسماین اہل�ت اور سکت � ہم آہنگ رکھنی

 

 منی ڻہلنا:  صبح � وقت باغ .2

 ،گا۔ �دیوں � دوران  گر� � بچ�ن � ل�ی صبح پانچ � چھ ب�� تک باغ منی ڻہل�ن کا انتظام کرنا ز�ادە آرام دە ہو   ،گرمیوں منی  -

� پہننی �ا اپ�ن آپ    چہل قد�دھوپ اور گرم درجہ حرارت � ساتھ صبح آڻھ � نو ب�� تک  ٹ کا اہتمام ک��ں۔ اون�� کالر وا� ک�پ

 مال ک��ں۔کو گرم رکھ�ن � ل�ی سکارف استع

 

 خ��داری:  .3

 � بچ�ن � ل�ی خ��داری � ل�ی راس�ت � منص��ہ بندی ک��ں۔ تھک جا�ن  -

 خ��دیں۔ وزن � �ش بھاری گرو�ی � ل�ی رشتہ داروں/دوستوں � مدد لنی �ا روزانہ �ف ا�ک بھاری  -

 بھاری گرو�ی � ل�ی ڈ�لیوری �وس کا بندو�ست ک��ں۔ -

 �ں �ا شاپنگ � ل�ی ڻرا� استعمال ک��ں۔کر ک�   پر رکھکا استعمال کندھوں   ز ب�گ شاپنگ -

 

کت ک��ں: م�ڈ�کل فالو اپ  4.  منی �ش

۔بر وقت  م�ڈ�کل فالو اپ � مقام پر  -  پہنچنی

ورت ہو نرسوں � ذر��  -  ں۔ ل�ی درخواست دیخدمات � �شنا�مبولینس ڻرا�سپورڻ غ�ی ہنگا�جب ب� �ن

ن � ل�ی  - � انتظام/معلومات � ل�ی آ�س�جن و�نڈنگ ا�جنٹس �ا  آ�س�جن � نقل و حملآ�س�جن استعمال کر�ن وا� صارفنی

ن پ�شہ ور معالج   طلب ک��ں۔ معاونت�  نی

 و��ل چی�ئ خ��دیں �ا  -
�
 لنی ا�ر ک� کو سفر کا انتظام کرنا مشکل محسوس ہو۔ عار�تا

 

 کا سفر:   وقتط��ل  5.

۔ ہمراە ہنگا� حاالت � ل�ی اضا�ن خورا� � ساتھ مناسب ادو�ات -  الئنی

 ۔بچنی �  تھک جا�ن منص��ہ بندی کر�  وقفہ جایت آرام � دورانیوں �سفر � ل�ی  -

 اور ادو�ات � فہرستنی ت�ار ک��ں۔ نی ا� استعمال � ل�ی م�ڈ�کل ر�ورڻہنگ -

 مدد طلب ک��ں۔سامان � جا�ن � ل�ی ڻرا� کا استعمال ک��ں �ا رشتہ داروں �  -

  
 

 نت�جہ
۔ یہ رو عمو� ترا��ب اور اصول متعارف ک � حوا� �منی بچت  م��ضوں � ل�ی توانایئ ب�ماری �  تنف�دائ� رکاویٹ یہ کتابچہ  اتا ��

 � �گرمیوں منی  محض
گ

۔ ان لوگوں � ل�ی جن اطالقروز مرە زند� � ذہن منی سواالت ہوں  � ل�ی ا�ک عام حوالہ � طور پر کام کرتا ��

ن � ل�ی متعلقہ پ�شہ ور معالج معاونتانہنی  ،محسوس کر�ت ہوںتبد��  منی ات ک�ف�طی�  �ا  ۔ نی  � رابطہ کرنا چاہ�ی

 

  ہسپتال اتھاریٹ � طرف � پ�ش کردە
 آ����شنل تھرایپ گ��ڈ ِان   -کوآرڈینیٹنگ کمییٹ 
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